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Caritas, która prowadzi wiele dzieł miłosierdzia, przypomina nam o wielkopostnej jałmużnie,
oferując puszki, świece i miód. Za tydzień po każdej mszy św. pod kościołem kiermasz Caritasu.

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA 9, 2–10

„Bądźmy uczciwi wobec Pana Boga i samych siebie w podejściu do naszych praktyk religijnych. Z powodu pandemii i obowiązujących przepisów została udzielona w pewnych
wypadkach dyspensa. W tym samym czasie jednak chodzimy do pracy, do sklepów, korzystamy z miejsc publicznych. Czy fizyczna obecność na Mszy św. lub adoracji Najświętszego Sakramentu naprawdę jest niemożliwa? Jeśli tak, szukajmy wówczas w naszych
domach chwil modlitwy i lektury duchowej, adorujmy krzyż, uwielbiajmy Jezusa aktami
strzelistymi. Odmawiajmy Litanię do Najdroższej Krwi Zbawiciela, rozważając cenę naszego odkupienia.”
z Listu Pasterskiego Metropolity Przemyskiego na Wielki Post 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Intencje modlitewne na marzec:
Ogólna: Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się
nieskończonym miłosierdziem Bożym.
Diecezjalna: O dar głębszego przeżywania
tajemnicy Eucharystii.
Parafialna: O trzeźwość w naszych Rodzinach,
w Polskim Narodzie.
Do wieczności odeszła + Aniela Kruk
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie.
Rodzinie składamy najserdeczniejsze
wyrazy współczucia.

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

4 marca obchodzimy święto naszego rodaka
św. Kazimierza, królewicza, drugiego z kolei syna
króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety.
Urodził się w 1458 roku jako syn Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski i Litwy, i Elżbiety Habsburżanki. Stronił od wygód i zaszczytów, a kiedy w 1461
roku Węgrzy obalili swojego króla Macieja Korwina,
oferując koronę młodemu Kazimierzowi on odrzucił tę
propozycję. W swoim krótkim życiu (zmarł bowiem
w wieku 25 lat) był wierny ideałom ascetycznym.
Wspierał swego ojca w rządzeniu królestwem. Został
kanonizowany w 1521 roku. Przedstawia się go jako
młodego mężczyznę w królewskich szatach, często z
odłożoną koroną. Opiekun młodzieży litewskiej, patron Litwy. Jest przyzywany w przeziębieniach i w
chwilach pokus cielesnych.
CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA
JÓZEF. CZŁOWIEK,
KTÓRY PROWADZI
DO BOGA. 31 ROZWAŻAŃ I MODLITW
– O. Crespi, F. Negri
31 dni, by pokochać
rzeczywistość, w której
przyszło Ci żyć, nauczyć
się wierzyć w Boga,
ufać ludziom, zawsze
żyć nadzieją. Daj się
poprowadzić człowiekowi, który pokaże Ci
wszystko, co powinieneś wiedzieć o swoim
życiu, a przy tym nie wypowie do Ciebie ani
jednego słowa. Zaufaj Józefowi z Nazaretu!
RODZINNE
POLE
MINOWE – Adam
Szustak OP
Nie umiesz dogadać się
z
żoną/mężem/
teściową? W Twojej
rodzinie konflikty zdarzają się za często? Nie
ogarniasz świata swojego dziecka? Wasze
małżeństwo potrzebuje
wsparcia? Jeśli chcesz
w swojej rodzinie czuć
się jak u siebie w domu, a nie jak na polu minowym ta książka jest napisana dla Ciebie.
Podpowiada jak układać relacje w rodzinie,
jakich taktyk używać by pokonać trudności,
jak łagodzić spory i nauczyć się porozumiewać, by pogłębiać więź i wzajemną miłość!

Za tydzień
kiermasz
świąteczny

Spotkanie rekolekcyjne dla najmłodszych

Oferujemy darmowe korepetycje z matematyki dla dzieci i
młodzieży, od poniedziałku do
piątku, w godzinach 13:0015:00, zapisy w księgarni.
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